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 دانشگاه لرستان

 معاونت پژوهش و فناوري 

 اداره انتشارات

 

 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی  دانشجویانهاي  و رساله ها نامه انیپاچاپ  نامه نیآئ

  لرستان

دانشجویی در مقاطع تحصیالت تکمیلی و  يها نامه انیپاوحدت رویه در چاپ و نشر  منظور به

 عنوان بهمختلف تحصیلی  يها رشتهنشجویان در حمایت از آثار برگزیده برتر که توسط دا

به تصویب شوراي پژوهشی  13/7/1395در تاریخ  دستورالعملاین  شود یمتهیه  نامه انیپا

  .باشد یم االجرا الزمدانشگاه لرستان رسیده و از این تاریخ 

 مقطع تحصیالت تکمیلی دفاع نامه انیپا صورت بهآثار برتر و برگزیده که چاپ  -1ماده 

  .باشد یممجاز  دستورالعملبا رعایت شرایط کامل این  اند شده

معتبر و  يها جشنوارهاز  یکیدرکه است  ییها نامه انیپا شاملآثار برگزیده و برتر  -2ماده 

  .اند دهیگرداول تا سوم  يها رتبهمورد تأیید وزارت متبوع حائز یکی از 

روال اعطاي وام باشد.  تواند یمجلد  500 ها مهنا انیپا گونه نیا شده چاپحداکثر تیراژ  -3ماده 

  .استبه استاد راهنما قابل پرداخت  و باشد یمانتشارات  نامه نییآبر اساس 

یا رساله استفاده  نامه انیپااز امتیاز  که یدرصورت ها کتابراهنما و مشاور این  به استاد -4ماده 

  گیرد. میتعلق امتیاز چاپ کتاب انتشارات  نامه نییآبر اساس  نکنند
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، چاپ عبارت ذیل در یک صفحه )(پس از برگ شناسنامه در صفحه سوم کتاب -5ماده 

  الزامی است:

آقا/ کارشناسی ارشد/ رساله دکتري  نامه انیپا((کتاب حاضر، حاصل 
در رشته...............است که در سال .................... در  خانم...................

دانشکده ....................... دانشگاه لرستان به راهنمایی سرکار خانم/ جناب آقاي 
مشاوره سرکار خانم / جناب آقاي دکتر.................... و  دکتر، ......................

  از آن دفاع شده است.))
از کتاب به  نسخه 20منابع و مأخذ کتابخانه دانشگاه تعداد  يساز یغن منظور به -6ماده 

  .گردد یممدیریت پژوهشی دانشگاه اهدا 

دانشگاه، استاد راهنما و دانشجو الزامی و براي  نیماب یفدرج عبارت زیر در قرارداد  -7ماده 

نسبت به استیفاي  تواند یماست در غیر این صورت دانشگاه  تعهدآوردانشجو و استاد راهنما 

  حقوق خود اقدام نماید.

رشـته ..... مقطـع .... تعهـد     آموختـه  دانشاینجانب دکتر .... استاد راهنما و .... 
 صورت بهو بازپرداخت وام کتاب  نامه نییآ، نسبت به رعایت مفاد این میینما یم

ـ مقـرر ( وام دریافتی در موعـد   ..... و ......... درصد از ـ  سـال  کی س از عقـد  پ
  قرارداد) اقدام نماییم.

به تصـویب شـوراي پژوهشـی دانشـگاه      13/7/1395ماده در مورخ  8در  نامه نییآاین - 8ماده 

 .باشد یمالزم اجرا  1395رسید و از اول مهرماه لرستان 

  


